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چکیــده | براســاس ماهیــت میانرشــتهای طراحــی شــهری و بحثهــای نویــن مربــوط بــه آن ،امــروزه ،لــزوم
توجــه بــه مســائلی همچــون مطالبــۀ حــق بــه شــهر ،شــهروندمداری و عدالــت شــهری بیشازپیــش مطــرح
شــده اســت .حــق بــه شــهر ،مســئلهای بــا ماهیــت اجتماعــی ،سیاســی و حقوقــی اســت کــه بــا تعریــف مجــدد
مفهــوم حــق شــهروندی ،مجموعــۀ حقوقــی را بــرای شــهروندمدارتر کــردن بســتر زندگــی شــهری ،بهصــورت
شــفاف و عادالنــه مطالبــه میکنــد .در ایــن میــان نقــش فرآینــد طراحــی شــهری در شــکلدهی بــه محیــط
زندگــی شــهروندان ،حائــز اهمیــت اســت و بنابرایــن بــا تأکیــد بــر ماهیــت میانرشــتهای آن ،مفهــوم حــق
بــه شــهر میتوانــد در ســکونتگاههای شــهری محقــق شــود .در راســتای همیــن مســئله ،ایــن مقالــه ســعی
دارد تــا بــا اتخــاذ پیشزمین ـهای انســانمدارانه و بــا کنــکاش در مفهــوم حــق بــه شــهر ،ارتباطــی معنــادار
بیــن نظریــه و عمــل در طراحــی شــهری فراهــم کنــد تــا از نقــش پررنــگ مفاهیــم اجتماعــی ،در کنــار
کیفیتهــای محیطــی ،بــرای توســعۀ کیفیــت فضاهــای شــهری عمومــی اســتفاده شــود .بدیــن ســبب ،ابتــدا با
اســتفاده از مطالعــات کتابخانـهای مربــوط بــه حوزههــای حــق بــه شــهر و عدالــت شــهری ،هنجارهــای جامــع
شــهروندمداری اســتخراج شــده اســت .ســپس بهواســطۀ روشهــای مقایس ـهای ،تحلیــل محتــوا ،توصیفــی-
تحلیلــی و تطبیــق هنجارهــای جامــع شــهروندمداری بــا شــاخصههای کیفــی مطرحشــده توســط متخصصیــن
طراحــی شــهری ،ســعی شــده اســت تــا یــک چارچــوب نظــری متشــکل از شــاخصههای کیفــی مؤثــر در بــروز
طراحــی شــهری شــهروندمدار ،در دو حــوزۀ فرآینــد و تولیــد محصــول طراحــی شــهری فراهــم شــود.

واژگان کلیدی | حق به شهر ،شهروندمداری ،طراحی شهری شهروندمدار ،شاخصههای کیفی ،عدالت شهری.

مقدمــه | بــا توجــه بــه جهتگیریهــای نویــن در طراحــی شــهری،
امــروزه مســئلۀ توجــه بــه مفهــوم شــهروندمداری بهعنــوان موضوعی
میانرشــتهای در طراحــی شــهری و بهمثابــه آن طراحــی فضاهــای
شــهری شــهروندمدار و دموکراتیــک ،بیشازپیــش مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه در کشــور مــا ،تنهــا
بــا تکیــهبــر طرحهــای شــهری کــه حداقــل توجــه بــه خواســتهها
و نیازهــای شــهروندان را دارنــد ،نســبت بــه ایجــاد فضاهــای عمومی
در شــهر اقــدام شــده اســت .امــروزه بــهجای اینکــه بخــش عمدهای
از زندگــی روزمــرۀ شــهروندان مــا در حــوزۀ فضــای عمومــی شــهری
ســپری شــود ،در کنــج ســاختمانهای بلندمرتبــه و حــوزۀ خصوصی
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و نیمهخصوصی/نیمهعمومــی میگــذرد .عــاوه بــر ایــن مســئله ،در
فرآینــد شــکلگیری طرحهــا و ســاخت فضاهــای عمومــی شــهری،
شــهروندان مشــارکت کمــی دارنــد و در فرآینــد طراحــی شــهری بــه
میــزان کمــی در نظــر گرفتــه میشــوند .درواقــع ،امــروزه فقــدان
دیدگاههــای اجتماعــی ،سیاســی و حقوقــی در کنــار نــگاه محیطــی
در طراحــی شــهری بیشازپیــش حــس میشــود.

گمــان م ـیرود کــه در وضــع کنونــی شــهرها ،مؤلفههــای روی ـهای
و محتوایــی فرآینــد طراحــی شــهری و بــه دنبــال آن فضاهــای
شــهری ،از جنبههــای احساســی و عاطفــی زندگــی شــهروندان
پشــتیبانی نمیکننــد .فضاهایــی خشــک و فاقــد جذابیــت کــه
اســتفادهکنندگان بــه حضــور طوالنیمــدت در آن ترغیــب
نمیشــوند و طیــف گســتردهای از گروههــای اجتماعــی نظیــر
زنــان ،کــودکان و ســالخوردگان را نادیــده میگیرنــد .بهرهمنــدی از

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار | فردین حیدری و مجید زارعی
فضــا ،نیازمنــد توجــه بــه مســائلی از جملــه امنیــت و همهشــمولی
اســت تــا بــه کمــک آنهــا ،زمینـهای جهــت حضــور اقشــار گوناگــون
شــهری فراهــم شــود؛ امــا درگذشــته فضاهــای شــهری مــا بهگونهای
دیگــر ابــراز وجــود میکردنــد؛ ســرزندگی ایــن فضاهــا ،نتیجــۀ
حضــور گســتردۀ شــهروندان و پویایــی و طــراوت آنهــا ناشــی از
پوشــش بخــش گســتردهای از نیازهــای اســتفادهکنندگان بــود .بــه
نظــر میرســد کــه امــروزه حرفــۀ طراحــی شــهری در کشــورمان،
بــه دلیــل انحصارطلبیهــا ،طراحــی شــهر مختــص یــک یــا چنــد
گــروه خــاص ،فقــدان عرصــهای بــرای مشــارکت و ابــراز عقیــدۀ
اســتفادهکنندگان فضــا ،عــدم توجــه بــه همــۀ اقشــار و گروههــای
موجــود در شــهر ،بیتوجهــی بــه مفهــوم عمیــق واژۀ شــهروند و
درنهایــت عــدم انســانمداری ،بــا مشــکالت متعــددی روبـهرو اســت.
درواقــع مفهــوم عمیــق واژۀ شــهروند بــا درنظرگرفتــن حقــوق آنهــا
نســبت بــه محــل زندگیشــان تعریــف میشــود .بــرای در نظــر
گرفتــن ایــن حقــوق ،بایــد مفهــوم شــهروندی بــر پایــۀ تئوریهایــی
نظیــر تئــوری حــق بــه شــهر و همچنیــن مفهــوم عدالــت شــهری
بازتعریــف شــود .حــال ایــن ســؤاالت مطــرح میشــود کــه چــه
ارتباطــی بیــن تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت شــهری بــا
بــروز هنجارهــای شــهروندمدارانه وجــود دارد؟ و کــدام کیفیتهــای
طراحــی شــهری میتواننــد در نزدیــک شــدن بــه هنجارهــای
شــهروندمدارانه تأثیرگــذار باشــند؟ اهمیــت موضــوع ایــن مقالــه نیــز
در تأکیــد آن بــر جنبههــای اجتماعــی و انســانی طراحــی شــهری،
کنــکاش در تئوریهــای نویــن و تبییــن چارچوبــی نظــری بــرای
اقدامــات شــهروندمدارانۀ آن اســت.

روش و رویکرد

ماهیــت روش تحقیــق مقالــۀ حاضــر کیفــی و نــوع آن ترکیبــی از
روشهــای توصیفی-تحلیلــی ،تحلیــل محتــوا و مقایس ـهای اســت.
بــرای شــفاف نمــودن رونــد و رویکــرد مقالــه بایــد گفــت کــه
جهــت کنــکاش و جمــعآوری اطالعــات در حــوزۀ مبانــی نظــری

حوزههــای مفهــوم حــق شــهروندی ،حــق بــه شــهر ،عدالــت
شــهری و کیفیتهــای طراحــی شــهری از روش بررســی اســناد
کتابخان ـهای اســتفادهشــده اســت .همچنیــن جهــت رســیدن بــه
چارچــوب نظــری و نتایــج مقالــه ازجملــه هنجارهای شــهروندمداری
و شــاخصههای کیفــی طراحــی شــهری شــهروندمدار ،از روشهــای
توصیفی-تحلیلــی ،تحلیــل محتــوا و مقایس ـهای بهــره گرفتهشــده
اســت.

مفهوم حق شهروندی

تعریــف مفهــوم شــهروند و حــق شــهروندی نســبت بــه
ایدئولوژیهــای گوناگــون و رونــد تاریخــی ،متفــاوت و همــواره در
حــال تغییــر بــوده اســت .از تعریــف لیبــرال دموکراســی گرفتــه تــا
توصیــف تئــوری انتقــادی از شــهروند ،ایــن مســئله همــواره مــورد
بحــث و تکمیــل و اصــاح اســت .در وســیعترین معنــی ،مفهــوم
شــهروندی حقــوق و وظایــف و عضویــت در یــک اجتمــاع سیاســی
را شــامل میشــود ( .)Purcell,2003بســیاری از فالســفه ،مفهــوم
شــهروندی را بــهعنــوان یــک وظیفــه مطــرح میکننــد (Kant,
 .)1991بــهطورکلــی امــروزه تعریــف مفهــوم شــهروندی و اعطــای
حقــوق گوناگــون مدنــی ،اجتماعــی و سیاســی بــه شــهروندان ،بــر
پایــۀ انــگارۀ عضویــت در دولت-ملـ ِ
ـت متکــی بــ ه نظــام لیبــرال و
بهطورکلــی کاپیتالیســم ،مــورد پرســش قرارگرفتــه و در کنــار
ایــن انــگاره ،مفهــوم شــهروندی بــر اســاس نظریاتــی نویــن در
حــال بازتعریــف شــدن اســت .ایــن نظریــات ،مفهــوم شــهروندی را
در مقیــاس شــهری و بــا پیشفــرض عضویــت در باهمســتانهای
شــهری در نظــر میگیرنــد (& Miraftab, 2012; Holston
 .)Appadurai, 1996, Purcell, 2003; Plyushteva, 2009در
جــدول  ،1مبنــای تعریــف مفهــوم شــهروندی بــر اســاس نظریــات
معاصــر مشخصشــده اســت.

جدول  :1مفهوم شــهروندی بر مبنای نظریات معاصر .مأخذ :نگارندگان.
نظریهها

مبنای تعریف مفهوم شهروندی

مقیاس

لیبرالیسم

عضویت سیاسی در دولت-ملت

ملی

حق به شهر

سکونت و حضور در شهر و عضویت
در باهمستانهای شهری

محلی و شهری

حق به شهر جهانی

سکونت و حضور در شهر جهانی و
عضویت در باهمستانهای شهری

محلی و شهری

منابع
(Miraftab, 2012),
)(Holston & Appadurai, 1996
)(Lefebvre, 1996;2002
)(Purcell, 2002; 2003 Plyushteva, 2009
)(Purcell, 2002; 2003 Plyushteva, 2009
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مفهوم حق به شهر

هانــری لوفــور 1نظریهپــرداز اصلــی مفهــوم حــق بــه شــهر برخــاف
بســیاری از ایدئولوژیهــای مرتبــط بــا مفهــوم شــهروندی ،شــهروند
رســمی را تنهــا بــهعنــوان عضــوی از یــک اجتمــاع سیاســی در نظر
نمیگرفــت .نظریــات لوفــور را مرتبــط بــا تئــوری شــهری انتقــادی
میداننــد .ایــن تئــوری بهطــور غالــب ،بــا فرمهــای دانــش شــهری
بازارمحــور ،فنســاالرانه ،تخصصگــرا و فرمهــای نئولیبــرال علــوم
سیاســی در تضــاد اســت .هــدف نهایــی از تئــوری شــهری انتقــادی،
بــه اجــرا درآوردن مطالبــۀ حــق بــه شــهر اســت و در ایــن راه فقــط
بــه دنبــال نشــان دادن نــکات منفــی نیســت ،بلکــه بهصــورت
انتقــادی ،امــکان تغییــر در بخشهــای اشــتباهی کــه بــه اصــاح
نیــاز دارنــد را مشــخص میکنــد ( .)Brenner et al., 2012از دیگــر
نظریهپــردازان شــاخص ایــن حــوزه ،میتــوان بــه دیویــد هــاروی،2
دون میشــل ،3آلیســون بــراون ،4آنالــی کریستیانســن 5و مــارک
پورســل 6اشــاره کــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه دیــدگاه ایــن مقالــه
بــه دنبــال پیــروی از منــش سیاســی نظریهپــردازان ایــن حــوزه،
همچــون ایدئولــوژی مارکسیســم نیســت ،بلکــه ســعی بــر این اســت
تــا مفاهیــم مرتبــط بــا مســئلة شــهروندمداری در طراحــی شــهری،
از ایــن نظریــات اقتبــاس شــود.
بهزعــم مارکــوزه ،برنــر و مهیــر ،حــق بــه شــهر ،مطالبـهای اخالقــی
بــر پایــۀ اصــول بنیادیــن عدالــت شــهری اســت کــه عــاوه بــر یــک

فرآینــد فضایــی ،یــک مطالبــۀ قانونــی اســت و بهصــورت مجموعـهای
از حقــوق جمعــی مطــرح میشــود .نــهفقــط حــق بــه اطــاع یافتــن
و شــفافیت در حکمروایــی ،نــهفقــط حــق دسترســی بــه خدمــات،
بلکــه حــق بــه کلیتــی کــه در آن هــر بخــش ،جزئــی از یــک مجموعۀ
منفــرد اســت .مجموعــهای کــه در آن حــق مشــخصی مطالبــه
میشــود ( .)Ibidبــه نقــل از ایواماتــو ،حــق بــه شــهر یــک مفهــوم
اســت کــه آزادی کامــل بــرای همۀ شــهروندان و ســاکنان شــهر ،جهت
دســتیابی بــه مزیتهــای حیــات و مشــارکت در تکامــل آن قائــل
اســت؛ نگرشــی مبتنــی بــر حقــوق کــه دســتاوردهای توســعه را توزیع
و مشــارکت در توســعه را تضمیــن میکنــد ( .)Iwamato, 2008در
جــدول  2مجموعــه ای کلــی از حقــوق شــهروندان بــه شــهر از منظر
صاحبنظــران ایــن حــوزه ،بازنمایــی شــده اســت.

حق به شهر و عدالت شهری

آیریــس یانــگ ،10محقــق حــوزۀ شــهروندی ،در نظریاتــش بــه
ارتبــاط میــان حقــوق و عدالــت میپــردازد .او بــا ســاختارزدایی
فرضیــۀ وحــدت حقــوق و عدالــت ،معتقــد اســت کــه سیاسـتهای
دولتــی متکــی بــر حقــوق فــردی ،درزمینــۀ
رفاهــی فردگرایانــۀ
ِ
عدالتگســتری کارســاز نیســت و بایــد فرمهــای حقوقــی مبتنــی
بــر گروههــای اجتماعــی خوداتــکا جایگزیــن آن شــود

جدول  :2حقوق شــهروندان به شهر از منظر نظریهپردازان حوزۀ تئوری حق به شهر .مأخذ :نگارندگان.
نظریهپردازان

حقوق شهروندان به شهر از منظر نظریهپردازان

منابع

حــق بــه اختصــاص دادن 7فضــای شــهری و اســتفاده از آن /حــق بــه مشــارکت
در تولیــد و بازتولیــد فضــای شــهری /حــق بــه ســکونت شــهری /9حــق بــه
اطــاع یافتــن ،یادگیــری و آمــوزش /حــق بــه اســتفاده از خدمــات گوناگــون
شــهری /حــق بــه گــذران اوقــات فراغــت /حــق بــه کار /حــق بهســامت /حــق
بــه اســتفاده از مکانهــا بــرای مالقــات ،تعامــل و مبادلــه /حــق بــه شــفافیت
در حکمروایــی شــهری.

)(Lefebvre, 1996; 2002
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هانری لوفور

دیوید هاروی

دون میشل
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حــق بــه حیــات شــهری بــرای همــۀ شــهروندان /حــق بــه مشــارکت شــهروندی/
حــق بــه هدایــت برابــر /حــق بــه اســتفاده از فضاهــای عمومــی و خصوصــی
شــهری
حــق بــه انجــام فعالیتهــای خالقانــه /حــق بــه اطــاع یافتــن و آگاه شــدن/
حــق بــه نمادســازی ،خیالپــردازی و تفریــح کــردن /حــق بــه آزادی /حــق بــه
فردیــت در عیــن اجتماعــی شــدن /حــق بــه زیســتن و ســکونت داشــتن

)(Brenner, Marcuse & Mayer, 2012
)(Purcell, 2002; 2003

(هاروی و مریفیلد)1392 ،
)(Harvey, 2003
)(Mitchel, 2003

آلیسون براون و آنالی
کریستیانسن

حــق بــه تغییــر و دوبارهســازی شــهری /حــق بــه تعریــف نیازهــا و احتیاجــات
شــهروندی /حــق بــه دسترســی برابــر بــه امتیــازات شــهری /حــق بــه مشــمولیت
اجتماعــی /حــق بــه تجدیــد ارتباطــات اجتماعــی

)(Brown & Kristiansen, 2009

مارک پورسل

حــق بــه اختصــاص دادن فضــای شــهری جهانــی و اســتفاده از آن /حــق بــه
مشــارکت در تولیــد و بازتولیــد فضــای شــهری جهانــی /حــق بــه مشــمولیت
اجتماعــی در شــهر جهانــی /حــق بــه اســتفاده از خدمــات شــهری بــرای همــۀ
کاربــران شــهر جهانــی

)(Purcell, 2003

شماره  46بهار 1398

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار | فردین حیدری و مجید زارعی
( .)Miraftab, 2012حــق بــه شــهر گونـهای از ایــن فرمهــای جمعی
اســت .ایــن مفهــوم در نهایــت بــه دنبــال مطالبــۀ عدالــت اســت؛ امــا
بیــش از اینکــه بــه مطالبــۀ عدالــت فــردی بپــردازد ،مطالبــۀ عدالــت
جمعــی و اجتماعــی را پیگیــری میکنــد و ازنظــر حقوقــی ماهیتــی
اجتماعــی دارد .حــق بــه شــهر تنهــا مفهومــی قانونــی از حق داشــتن
منافعــی خــاص نیســت ،بلکــه یــک حــق در یــک مفهــوم سیاســی-
اجتماعــی اســت .ایــن مفهــوم همچنیــن بهعنــوان مجموعــهای از
حقــوق بــرای رســیدن بــه عدالــت در سیســتم قانونــی موجــود
نیســت بلکــه مطالبــۀ حقــی اســت اســتوار بــر یــک برنامــۀ اخالقــی
کــه بــه دنبــال بازشناســی سیســتمی بهتــر اســت؛ سیســتمی کــه
در آن منافــع باالقــوۀ یــک زندگــی شــهری ،بهطــور کامــل باالفعــل
میشــود (.)Brenner et al., 2012
همانطــور کــه بیــان شــد ،مفهــوم حــق بــه شــهر بــا مفهــوم
عدالــت شــهری رابط ـهای تنگاتنــگ دارد .در مــورد ایــن موضــوع،
بســیاری از محققــان بــه ارائــۀ نظریــات خــود پرداختهانــد .برخــی
مفهــوم عدالــت و حــق بــه شــهر را بــر اســاس مســائل مرتبــط بــا
روابــط منتــج از قــدرت ،برخــی بــر اســاس مفاهیــم مربــوط بــه
عقالنیــت ارتباطــی هابرمــاس و برخــی بــر مبنــای اصــول مرتبــط

بــا روابــط فضایــی بیــان میکننــد .در جــدول  3بــه نــکات کلیــدی
مطرحشــده توســط نظریهپــردازان حــوزۀ عدالــت پرداختهشــده
اســت.

یافتههــا؛ ارائــۀ چارچــوب نظــری جامــع بــرای
طراحــی شــهری شــهروندمدار
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه مفاهیــم ذکرشــده و اتــکا بــر اصــول
نظــری تبیینکننــدۀ حــق بــه شــهر و عدالــت شــهری ،هنجارهایــی
بــرای ملمــوس ســاختن امــر شــهروندمداری بهصــورت مجموعـهای
از حقــوق بیــان میشــود .در ذیــل ،ایــن هنجارهــا بهصــورت جامــع
ی شــده ،گســترشیافته و پیشــنهاد میشــود .الزم بــه
جمــعآور 
ذکــر اســت کــه ایــن هنجارهــا حاصــل تطبیــق و اجمــاع نــکات
مطرحشــده در دو حــوزۀ تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت
شــهری اســت:
• حــق بــه مشــمولیت ،دسترســی ،برابــری ،آزادی و اســتفاده از
مکانهــای شــهری؛
• حق به آسایش ،امنیت ،سالمت و محیط انسانی؛

جدول  :3نظریهپردازان برجســتۀ حوزۀ عدالت و نکات کلیدی نظریات آنها .مأخذ :نگارندگان.
نظریهپرداز

آیریس یانگ
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عدالت اجتماعی

ســاختارزدایی فرضیــۀ وحــدت حقــوق و عدالــت /تأکیــد بــر فرمهــای حقوقــی
جمعــی مبتنــی بــر گروههــای اجتماعــی خوداتــکا و خودانگیختــه همچــون
ِ
نظریــۀ حــق بــه شــهر /رد تأثیــر حقــوق فــردی منتــج از مکتــب لیبرالیســم بــر
بــروز عدالــت /تأکیــد بــر ارتباطــات اجتماعــی متکــی بــر یــک حــس اینهمانــی
مشــترک /تأکیــد بــر ریشــۀ افــراد در قشــر ،جنســیت و ارتباطــات فرهنگــی

)(Miraftab, 2012

عدالت اجتماعی

11

درخواســت مطالبــه بــرای برابــری و انصــاف /تخصیــص منابــع بــر اســاس اصــل
تفــاوت

)(Fainstein, 2014
)(Rawls, 1971

دیوید هاروی و
اندی مریفیلد

12

سوزان
فاینشتاین

13

عدالت اجتماعی و
عدالت شهری

نفــی جنبــۀ ایدهآلیســتی حقــوق و عدالــت /حــق هدایــت برابــر /حفــظ حقــوق
شــهروندان کمدرآمــد /تســاوی در تخصیــص و بهــرهوری از فضاهــای عمومــی
و خصوصــی بــرای تمامــی اســتفادهکنندگان شــهری /لــزوم تفهیــم عدالــت
اجتماعــی و شهرســازی در ارتبــاط بــا یکدیگــر

عدالت شهری

تأکیــد بــر ســه اصــل تنــوع ،عقالنیــت ارتباطــی مبتنــی بــر دموکراســی
مشــورتی و مشــارکتی وانصــاف بــرای بــروز عدالــت شــهری /تأکیــد بــر توزیــع
برابــر منابــع /برنامهریــز و طــراح بهعنــوان میانجــی

حق به شهر و عدالت فضاهــای بــاز عمومــی بهعنــوان عرصــهای بــرای تحقــق عدالــت شــهری و
دموکراســی شــهری
شهری

دون میشل
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عدالت فضایی

برابــری ،عدالــت اجتماعــی و آزادی در دسترســی بــه حقــوق انســانی و امکانــات
موجــود در فضــا در بســتری از مفهــوم دیالکتیــک فضایی-اجتماعــی /تأکیــد بــر
ســه اصــل برابــری ،دموکراســی و تنــوع جهــت نیــل بــه عدالــت فضایــی

15

عدالت شهری

تأکیــد بــر ده اصــل انصــاف ،انتخــاب ،دسترســی ،مالکیــت ،ارتبــاط ،تنــوع،
مشــارکت ،مشــمولیت ،تعلــق ،زیبایــی و نــوآوری خالقانــه بهعنــوان اصــول
بهبودبخــش عدالــت شــهری

ادوارد سوجا

تونی گریفین

)(Fainstein, 2014
)(Harvey & Potter, 2009
)(Fainstein, 2014

)(Mitchel, 2003

)(Soja, 1996, 2010

)(Griffin et al., 2015
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جســتار
• حق به تعلق داشتن ،نمادسازی و اینهمانی؛
• حق به تنوع ،تغییر و بازتولید شهری؛
• حق به زیبایی و جذابیت محیطی؛
• حــق بــه زیســت شــهری ،حیــات و تعامــل اجتماعــی و گــذران
اوقــات فراغــت؛

• حق به مشارکت ،مدیریت ،اطالع یافتن و کنترل دموکراتیک؛
• حق به طبیعت و محیط طبیعی.

حــال بــا توجــه بــه کیفیتهــای مطرحشــده توســط
صاحبنظــران طراحــی شــهری و تطبیــق آنهــا بــا هنجارهــای
عمومــی شــهروندمداری ،میتــوان شــاخصهها و معیارهــای کیفــی
طراحــی شــهری شــهروندمدار را اســتخراج کــرد .ایــن شــاخصهها و
معیارهــا در جــدول  4بیــان شــدهاند .بــرای هــر یــک از متخصصــان

یــک کــد در نظــر گرفتــه میشــود و بــا اســتفاده از ایــن کدهــا،
در جــداول مشــخص میشــود کــه هــر شــاخصۀ کیفــی ،منتــج
از نظریــات کــدام متخصــص یــا نهــاد اســت .بــرای اســتخراج ایــن
شــاخصهها ،نظریــات متخصصیــن و نهادهــای شهرســازی در دو
بخــش فرآیندمحــور و فــرآورده محــور مــورد بررســی قرارگرفتــه
ن بیــن ،نظریــات افــراد یــا نهادهایــی نظیــر نیــک
اســت .در ایــ 
ویتــس ،هنــری ســانوف ،مارتیــن برینســکوف ،نیــروی ویــژۀ طراحی
شــهری نخســتوزیر اســترالیا ،دانلــد اپلیــارد و نبیــل حمــدی در
حــوزۀ فرآیندمحــور طراحــی شــهری شــهروندمدار جــای میگیــرد و
مابقــی افــراد و نهادهــا جــزء حیطــۀ طراحــی شــهری فرآوردهمحــور
محســوب میشــوند .کدهــای منظــور شــده بــرای متخصصــان
و نهادهــای مذکــور عبارتانــد از :نیــک ویتــس ،)1(16هنــری
ســانوف ،)2(17نبیــل حمــدی ،)3(18مارتیــن برینســکوف ،)4( 19دانلد
21
اپلیــارد ،)5( 20نیــروی ویــژۀ طراحــی شــهری نخسـتوزیر اســترالیا

جدول  : 4شــاخصهها و معیارهای کیفی مرتبط با شــهروندمداری در طراحی شهری ،مطرحشده توسط صاحبنظران .مأخذ :نگارندگان.
هنجارهای عمومی
شهروندمداری

حق به زیبایی و جذابیت
محیطی

حق به زیست شهری ،حیات و
تعامل اجتماعی و گذران اوقات
فراغت

حق به مشمولیت ،دسترسی،
برابری ،آزادی و استفاده از
مکانهای شهری
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شاخصهها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداری
ارج نهــادن بــه کیفیــت و نــه کمیــت (/ )1خلــق تجــارب شــهری لذتبخــش ،جــذاب و ســازنده ( / )4کمــال در طراحــی
معمــاری و شــهری (/ )6ارتقــای پیچیدگــی (/ )7شــادیبخش بــودن و ایجــاد خوشــایندی بصــری (/ )7نفوذپذیــری بصــری و
فعالیتهــای قابلرؤیــت (/ )13،9تناســبات بصــری (/ )9توجــه بــه ارزشهــای معمارانــۀ محیــط (/ )10غنــای بصــری ()13
/پشــتیبانی از فعالیتهــای جــذاب اجتماعــی (/ )10اســتفاده از فرمهــای شــهری متبایــن (/ )11خلــق محیــط ســحرانگیز،
فانتــزی و تخیلــی (/ )12حــس کشــف فضایــی (/ )12تفــوق محیطــی (/ )13محصوریــت فضاهــا و پیوســتگی لبههــا (/ )15
پــل زدن منســجم (/ )15کنتــرل محورهــا و پرســپکتیوها (/ )15ارتبــاط و حرکــت سکانســی بیــن فضاهــای عمومــی (/ )15
/تعیــن فضایــی (/ )15سلســلهمراتب فضایــی ()15
حفــظ تسلســل حرکتهــا (/ )15پیوســتگی فضایــی و کالبــدی (ّ )17،15
/مقیــاس مناســب (/ )16ایجــاد تمایــز کالبــدی مبتنــی بــر زمینــۀ محلــی (/ )16تعمیــر و نگـهداری دائمــی محیــط شــهری
(/ )17توجــه بــه منظــر خیابــان ( / )17نظــم ،انســجام ،ادغــام ،اتصــال و وحــدت فضایــی ( /)20،19،18تنــاوب بصــری و
عملکــردی (/ )19هارمونــی و هماهنگــی (/ )19تثبیــت تراکــم ســاختمانی مناســب (/ )20،10اســتفاده مناســب از زمیــن
(/ )20قــاب کــردن چش ـماندازها و مناظــر (/)20تعالــی و نــوآوری (/ )21جذابیــت طبقــات همکــف ()18
امــکان زندگــی اجتماعــی در کنــار زندگــی خصوصــی (/ )11نــگاه سیســتماتیک بــه تعامــات شــهری (/ )3ایجــاد ارتباطــات
و مــراودات اجتماعــی (/ )1طراحــی محیطهــای جمعــی (/ )5تشــویق گفتمــان شــهری (/ )1تقویــت حیــات شــهری ()3،1
/خلــق فضاهــای شــهری عمومــی و پیوســته (/ )15تأکیــد بــر مکانهــا بیــش از تأکیــد بــر ســاختمانها (/ )7حضورپذیــری
فضایــی (/ )18،8طراحــی بــرای پیادههــا (/ )14بلوکهــای شــهری کوتــاه (/ )10تمرکــز و تراکــم جمعیتــی (/ )10
تأکیــد بــر پیادهروهــا و پیادهمــداری (/ )17،14،10پشــتیبانی از فعالیتهــای جــذاب اجتماعــی (/ )10تأکیــد بــر روحیــۀ
اجتماعــی خیابــان (/ )10افزایــش حضــور پیــاده ( / )11ممــزوج نمــودن فضاهــای درون و بیــرون ( / )15ایجــاد ارتبــاط بیــن
فضاهــای عمومــی و خصوصــی (/ )15ایجــاد روابــط خالقانــه (/ )16فضاهــای بــاز کافــی و مــورد اســتفاده (/ )18،17ایجــاد
فضاهــای بــاز جدیــد و شــبکۀ ریزبافــت (/ )18ایجــاد اماکــن اجتماعــی و مناســب جهــت گردهمایــی (/ )18امــکان اســتفاده
از فضاهــای جمعــی ( / )22قابلیــت گفتوگــو و تعامــل چهــره بــه چهــره در فضــا ( / )22تعریفشــدگی قلمروهــای جمعــی
و فــردی ()22
همهشــمولی اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی (/ )1،6،8،9،10،11،17،18در برگرفتــن تمامــی افــراد متأثــر و بخشهــای
باهمســتانها (/ )1برابــری و کارایــی (/ )3درنظرگرفتــن منافــع عمومــی (/ )4کثرتگرایــی (/ )5دربرگیــری گروههــای
مختلــف اجتماعــی (/ )5توزیــع گســتردۀ منافــع محیطــی (/ )6آزادی حرکــت (/ )7دسترســی بــرای همــه (/ )7ســهولت
اســتفاده از فضــا بــرای همــه (/ )7نظــارت و اختیــار (/ )18،8ارج نهــادن بــه تصمیمگیــری شــهروندان بــرای شــکلگیری
مکانهــا و فعالیتهــا (/ )8حــق اســتفاده از فضــا ،عمــل و رفتــار آزادانــه در آن ( / )8قابلیــت دســتکاری در محیــط
توســط اســتفادهکنندگان (/ )8عدالــت و برابــری فرصتهــا بــرای شــهروندان (/ )8نفوذپذیــری کالبــدی (/ )13،9رنــگ
تعلــق و مشــارکت در فضاهــای نیمــه عمومــی و نیمهخصوصــی ( / )13،9طراحــی بــرای پیادههــا (/ )14ســهولت حرکــت
پیــاده و ســواره (/ )22تقویــت حرکــت در فضــا (/ )10آزادی انتخــاب و ایجــاد انگیــزش (/ )11دسترســی بــه فرصتهــا،
تخیــل و شــادی (/ )12درنظرگرفتــن حــق انتخــاب بــرای مــردم ( / )16دسترســی شــهروندان بــه یکدیگــر و امکانــات شــهری
( / )16در برگرفتــن ســایق و تجــارب شــهروندان (/ )16آســانی اســتفاده از دوچرخــه (/)21برابــری و مســاوات (/ )18وجــود
ایســتگاههای مرتبــط بــا حملونقــل عمومــی (/ )18تجمــع فعالیتهــای خردهفروشــی (/ )18ســهم برابــر از ثروتهــا و
منابــع شــهری (/ )18تأمیــن مســکن بــرای گروههــای مختلــف اجتماعــی (/)18شــیب اجتماعــی مالیمتــر در شــهر ()18

مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با طراحی شهری شهروندمدار | فردین حیدری و مجید زارعی
هنجارهای عمومی شهروندمداری

شاخصهها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداری

مقیــاس انســانی در فرآینــد طــرح و تولیــد محصــول (/ )1،4،7،13،15،17،19خلــق پروژههــای انســانگرا (/ )3
خلــق تعامــل میــان انســان و محیــط (/ )4فردبــاوری و قانونمنــدی (/ )1تأمیــن آســایش پیادههــا (/ )7ســرزندگی
و آســایش محیطــی (/ )10،8ایجــاد ســازگاری بیــن انســان و محیــط (/ )8امــکان ادامــۀ بقــای انســان (/ )8
برخــورداری از ایمنــی (/ )22،18،8پاس ـخدهی بــه کارکردهــای حیاتــی و نیازهــای زیســتی انســان (/ )8تأکیــد
بــر تواناییهــای احساســی ،ذهنــی و ســاختارهای فرهنگــی انســان (/ )8کارایــی از نظــر مصــرف انــرژی ،پاکیزگــی
و حداقــل آلودگــی ،تنــش و اغتشــاش (/ )16،9توجــه بــه شــرایط احساســی و تجربــۀ حســی اســتفادهکنندگان از
حق به آسایش ،امنیت ،سالمت و محیط فضــا (/ )13،9زیســت پذیــری (/ )12حفــظ حریــم خصوصــی (/ )12درنظرگرفتــن تخیــات ،تصــورات و احساســات
انسانی
(/ )12احتــرام بــه شــهر و شــهروند (/ )13ســهولت جهتیابــی (/ )15احتــرام بــه بافــت تاریخــی (/ )16آســایش
اقلیمــی (/ )18،17تثبیــت تراکــم ســاختمانی مناســب (/ )20،10کاهــش ضایعــات (/ )20توجــه بــه پایــداری،
تــابآوری و پذیــرا بــودن (/ )21بهداشــت و راحتــی (/ )18کاهــش ســروصدا (/ )18حمایــت از نیازهــای بیولوژیــک
و فیزیولوژیــک (/ )18وجــود ایســتگاههای مرتبــط بــا حملونقــل عمومــی (/ )18کاهــش تراکــم ترافیــک (/ )18
کاهــش تعــارض حرکــت پیــاده و ســواره ( / )18نورپــردازی بــرای ایمنــی در شــهرها (/ )18وجــود توقفگاههــای
ســواره (/ )18ســرزندگی اقتصــادی (/ )18رفــاه محیطــی و پراکندگــی متناســب امکانــات و تســهیالت در ســطح
شــهر ()22

حق به تعلق داشتن ،نمادسازی و
اینهمانی

حق به تنوع ،تغییر و بازتولید شهری

حق به طبیعت و محیط طبیعی

بنــا نهــادن ظرفیــت محلــی و بومــی (/ )1ارج نهــادن بــه باهمســتانهای شــهری ( /)2مالکیــت بومــی بــر فرآینــد
طــرح (/ )1برنامهریــزی بــرای بســتر محلــی ( / )1احتــرام بــه بســتر و زمینــۀ فرهنگــی (/ )1احتــرام بــه دانــش و
اســتعداد بومــی (/ )1پاســخگویی بــه ویژگیهــا و نیازهــای محلــی (/ )6تحکیــم ارتبــاط بــا گذشــته (/ )6خوانایــی،
وضــوح و شــفافیت مکانهــا ،نهادهــا ،عملکردهــا و فرصتهــا (/ )12،9،8،7مانــدگاری (/ )21،8،7درس گرفتــن
از گذشــته و احتــرام بــه بافتهــای موجــود ( /)8معنــا ،اصالــت ،هویــت و ســاختار (/ )18،12،8غنــای حســی
(/ )18،13،9آگاهــی محیطــی (/ )9حفاظــت تاریخــی و مرمــت شــهری (/ )14وجــود ســاختمانهای قدیمــی ()10
/قرائــت پذیــری محیــط (/ )11بــه گــوش رســیدن آوای گذشــته (/ )11لحــاظ نمــودن پیوندهــای بومی-منطقـهای
در قالــب طرحهــا (/ )11میراثهــای فرهنگــی قرائتپذیــر و تــداوم تاریخــی (/ )11قابلیــت بازخوانــی و کشــف
معانــی محیــط ( / )11هویــت مکانــی و حــس اینهمانــی (/ )11تعیــن مکانــی و حــس مــکان (/ )11زمینــه
گرایــی محیطــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ( / )16،15،13،11حــس مســئولیتپذیری (/ )12افزایــش
توانایــی فهــم محیــط (/ )12امــکان شخصیســازی (/ )13تفــوق محیطــی (/ )13ســهولت جهتیابــی (/ )15ایجــاد
ســاختمانهای گوناگــون از منظــر قدمــت ،شــرایط و ســبک (/ )10ایجــاد تمایــز کالبــدی مبتنــی بــر زمینــۀ
محلــی (/ )16هویــت متمایــز اقتصــادی (/ )16احتــرام بــه ســنتهای موجــود و منابــع موجــود محلــی (/ )16
مســئولیتپذیری مبتنــی بــر بومشناســی (/ )17پیشبینــی هســتهها در طــرح ( / )17نظــم ،انســجام ،ادغــام،
اتصــال و وحــدت فضایــی ( / )20،19،18تشــخص و خــاص بــودن (/ )18،13شــکل دادن بــه کانونهــا (/ )19
نشــانهگذاری نقــاط کلیــدی (/ )20ایجــاد مزیــت مکانــی (/ )20ایجــاد فــرم واضــح در قــرارگاه طبیعــی (/ )18
تجلــی تاریــخ و تبــادل فرهنگــی (/ )18حــس مدنیــت در مراکــز شــهری (/ )18رابطــۀ میــان کهنــه و نــو (/ )18
تعمیــر و نگ ـهداری دائمــی محیــط شــهری ()17

پذیــرش برنامههــای گوناگــون (/ )1تناســب ،گوناگونــی ،انعطافپذیــری و انطباقپذیــری (/ )7،8،9،13،16،18
تمرکــز بــر نگرشهــای گوناگــون (/ )1گوناگونــی روشهــا (/ )1توجــه بــه تفاوتهــا و ارزشهــای ذهنــی مــردم
(/ )5کثرتگرایــی (/ )5دربرگیــری گروههــای مختلــف اجتماعــی (/ )5،12پاسـخدهی بــه رشــد ســریع تکنولــوژی
(/ )4بازگذاشــتن طرحهــا بــرای انطبــاق بــا تحــوالت مــداوم آتــی (/ )6اختــاط کاربــری ،تنــوع فعالیتــی و
تنــوع اســتفاده (/ )7،9،10،13،18قابلیــت کنتــرل تغییــرات (/ )7رشــد و تغییــر تدریجــی محیــط شــهری ()7
/حــق تغییــر در فضــا ،اصــاح و واگــذاری آن (/ )8چندکارکــرد بــودن محیــط شــهری و باالبــردن پتانســیل
اســتفاده از آن (/ )13،9زمینهســازی بــرای بــروز تغییــرات مثبــت در محیــط (/ )13،9بلوکهــای شــهری کوتــاه
(/ )10تنــوع اجتماعــی ،اقتصــادی ،خدماتــی و فرهنگــی (/ )10اســتفاده از فرمهــای شــهری متبایــن (/ )11ارائــۀ
گزینههــای متنــوع (/ )11امــکان تحــول ســنجیده و کنترلشــده (/ )13ایجــاد محــات چندعملکــردی (/ )16
ایجــاد ســاختمانهای گوناگــون از منظــر قدمــت ،شــرایط و ســبک (/ )10تعمیــر و نگــهداری دائمــی محیــط
شــهری ( / )17تجمــع فعالیتهــای خردهفروشــی ( / )18مدیریــت تغییــرات ســریع ()18

اســتحصال منافــع محیطــی بــر اســاس دو بســتر طبیعــی و مصنــوع (/ )6پشــتیبانی از طبیعــت ،حیاتوحــش
و اکوسیســتمها (/ )9خوداتکایــی در انــرژی و منابــع (/ )9طراحــی ارگانیــک (/ )16طراحــی همــراه بــا طبیعــت
(/ )9اســتفاده از نهایــت کارایــی محیطــی ( /)9آســایش اقلیمــی (/ )19،18بهــرهوری آب و انــرژی (/ )20کاهــش
ضایعــات (/ )20تنــوع زیســتی در شــهر (/ )20توجــه بــه پایــداری و تــابآوری ( / )21حفاظــت محیــط طبیعــی و
ویژگیهــای برجســتۀ آن (/ )18ایجــاد فــرم واضــح در قــرارگاه طبیعــی (/ )18حفاظــت از شــرایط آب و هوایــی
(/ )18گونههــای متنــوع پوشــش گیاهــی ()18
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جســتار
هنجارهای عمومی شهروندمداری

حق به مشارکت ،مدیریت ،اطالع یافتن و کنترل
دموکراتیک

شاخصهها و معیارهای کیفی مرتبط با هنجارهای شهروندمداری
طراحــی مشــارکتی و تعاملــی و تولیــد همکارانــه (/ )1،2،3،4،5کثرتگرایــی (/ )5تشــویق مشــارکت
شــهروندی ( / )1،2ترویــج دموکراســی مشــورتی و مشــارکتی (/ )2مشــارکت فعاالنــۀ تمــام گروههــای
جامعــه در خلــق و مدیریــت محیــط (/ )2ارزشگــذاری بــر نقــش شــهروندان ( / )2ارج نهــادن بــه
باهمســتانهای شــهری (/ )3درگیــر نمــودن شــهروندان در فرآینــد طراحــی (/ )2آگاهــی شــهروندی
(/ )2ایجــاد جامعــۀ مدنــی قــوی (/ )2،5حرکــت بهســوی اهــداف مشــترک (/ )2فرآینــد طراحــی
عملکردمحــور (/ )2برنامهریــزی عملــی (/ )3خلــق فرصتهــای فــردی پرمعنــا (/ )2پذیــرش
محدودیتهــا (/ )1پذیــرش قوانیــن و حدومرزهــا ( / )1اســتفاده از زبــان واضــح و ســاده (/ )1صداقــت،
وضــوح و شــفافیت در فرآینــد طراحــی (/ )1واقعگرایــی در عیــن آرمانگرایــی (/ )1پیشــروی طــرح بــا
ســرعت مناســب (/ )1لــذت بــردن از فرآینــد طــرح (/ )1یادگیــری از دیگــران (/ )1حفــظ شــتاب انجــام
طــرح (/ )1اســتفاده از ابتــکار عمــل فــردی (/ )1اهمیــت دادن برابــر بــه فرآینــد و محصــول (/ )1اســتفاده
از توانمندســازهای حرفــهای (/ )1کنتــرل اشــتراکی (/ )1ثبــت فرآینــد و سندســازی (/ )1اعتمــاد بــه
صداقــت دیگــران (/ )1بهکارگیــری مناســب از متخصصــان (/ )1اســتفاده از تســهیلکنندگان فرآینــد
طراحــی (/ )1تجسمبخشــی بــه فرآینــد طراحــی (/ )1تأکیــد بــر سیســتمهای خودکفــا و خودســازمان
یافتــه (/ )3اســتفاده از کارگاههــای آموزشــی ( / )3برداشــت میدانــی (/ )3طراحــی شــهری میانرشــتهای
(/ )3،4،5نگــرش یکپارچــه در فرآینــد طراحــی شــهری ( / )4شــهروند همــکار و درعینحــال آفریننــده
(/)4تشــویق گفتمــان شــهری (/ )1،12فردبــاوری و قانونمنــدی ( / )6ارتبــاط طرحهــا بــا شــرایط
معاصــر (/ )1نظــارت اجتماعــی (/ )10،8قابلیــت کنتــرل و تغییــرات (/ )7قابلیــت دسـتکاری در محیــط
توســط اســتفادهکنندگان (/ )8برگش ـتپذیری دســتبرد بــه محیــط (/ )8ارج نهــادن بــه تصمیمگیــری
شــهروندان بــرای شــکلگیری مکانهــا و فعالیتهــا (/ )8حــق تغییــر در فضــا ،اصــاح و واگــذاری
آن (/ )9حــق اســتفاده از فضــا ،عمــل و رفتــار آزادانــه در آن (/ )8کارایــی در هزینــۀ تحقــق طــرح ()8
/رنــگ تعلــق و مشــارکت در فضاهــای نیمــه عمومــی و نیمهخصوصــی (/ )13،9افزایــش گزینههــای
قابلعرضــه بــه مــردم (/ )13،9ایجــاد محیــط دموکراتیــک (/ )13،9خوداتکایــی شــهری (/ )12مشــارکت
در مبادلــۀ اطالعــات ( / )12در برگرفتــن ســایق و تجــارب شــهروندان (/ )16اســتفاده از واژگان طراحانــۀ
معیــن (/ )17بــه کار گماشــتن ذینفعــان (/ )21تعالــی و نــوآوری (/ )21انطبــاق واژگان طراحانــۀ مــورد
اســتفاده بــا محیــط مــورد مداخلــه (/ )18مدیریــت تغییــرات ســریع (/ )18توانمندســازی و اهمیــت دادن
بــه مــردم ()18

( ،)6فرانســیس تیبالــدز ،)7( 22کویــن لینــچ ،)8(23یــان بنتلــی،)9( 24
جیــن جیکوبــز ،)10( 25فرانســیس ویولیــچ ،)11( 26آلــن جیکوبــز و
دانلــد اپلیــارد ،)12(27برایــان گــودی ،)13( 28جیمــز کولمــن،)14( 29
راجــر ترانســیک ،)15(30گراهــام هاتــن و کالیــن هانتــر ،)16(31آنتون
نلســن ،)17( 32مایــکل ســاوث ورث ،)18(33شــروین گریــن،)19( 34
وزارتخانــۀ محیطزیســت نیوزیلنــد ،)20(35پروتــکل طراحــی شــهری
بــرای شــهرهای اســترالیایی،)21(36کمیتۀ مشــورتی برنامهریــزی
لنــدن.)22( 37

بــرای گــردآوری شــاخصهها و معیارهــای کیفــی ذکرشــده توســط
متخصصــان و ســازمانهای مذکــور و تطبیــق آن بــا هنجارهــای
جامــع شــهروندمداری ،از تألیفــات ویتــس (،)2006 ,2008
کتابهــای نبیــل حمــدی ( ،)2004 ,2010تألیفــات هنــری
ســانوف ( )2007 ,2008کتــاب مارتیــن برینســکوف (،)2014
مقالــۀ شــخصی دانلــد اپلیــارد ()1979و همچنیــن مقالــۀ مشــترک
وی بــا آلــن جیکوبــز( ،)1987کتــاب فرانســیس تیبالــدز (،)2004
کتــاب کویــن لینــچ ( ،)1376کتــاب یــان بنتلــی و همکارانــش
( ،)1391کتــاب جیــن جیکوبــز ( ،)1396کتــاب گراهــام هاتــن و
کالیــن هانتــر( )2005کتابهــای جهانشــاه پاکــزاد (،)1390 ،1391
راهنمــای منتشرشــده توســط وزارتخانــۀ محیطزیســت نیوزیلنــد
( )2002و پروتــکل طراحــی شــهری بــرای شــهرهای اســترالیایی
( )1994 ,2011و همچنیــن مقالــۀ کــوروش گلــکار ( )1380و مقالۀ
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نگاشــته شــده توســط مجیــد شــمیرانی و وحیــده حجتــی ()2013
.استفادهشــده است

جمعبندی و نتیجهگیری

در ایــن مقالــه ،ابتــدا ســعی شــد تــا بــا کنــکاش در حــوزۀ
تئــوری حــق بــه شــهر و مفهــوم عدالــت شــهری ،مجموعـهای
از هنجارهــای عمومــی شــهروندمداری تبییــن شــود .بــا توجــه
بــه ماهیــت نظریــات مذکــور و انــگارۀ مفهــوم شــهروندی
از نــگاه نظریهپــردازان ایــن حوزههــا ،هــر فــرد بهواســطۀ
حضــور در شــهر و ایفــای نقشــی فعــال در آن ،مجموع ـهای از
حقــوق اجتماعــی را کســب میکنــد .بــا توجــه بــه مطالعــات
انجامشــده در ادبیــات تحقیــق ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه
مجموعــۀ حقوقــی همچــون حــق بــه اســتفاده از مکانهــای
شــهری ،آزادی ،دموکراســی ،مشــارکت و  ،...میتواننــد
بهصــورت هنجارهایــی عمومــی تعریــف شــوند کــه امــر
شــهروندمداری در شــهر را مرتفــع ســازند .درنهایــت بهواســطۀ
تطبیــق هنجارهــای عمومــی شــهروندمداری بــا شــاخصههای
کیفــی طراحــی شــهری مطرحشــده توســط صاحبنظــران
ایــن حــوزه ،کوشــش شــد تــا چارچــوب نظــری جامعــی از
شــاخصههای کیفــی طراحــی شــهری شــهروندمدار تبییــن
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شــود .بــا ا ِعمــال ایــن کیفیتهــا در محیطهــای شــهری،
زمینــهای بــرای بــروز هنجارهــای عمومــی شــهروندمداری و
تضمیــن حقــوق شــهروندان بــه شــهر ،میتوانــد فراهــم شــود.
طراحــی شــهری شــهروندمدار توأمــان جنبههــای فرآیندمحــور
و فرآوردهمحــور طراحــی شــهری را در برمیگیــرد .درواقــع،
ایــن نــوع طراحــی شــهری بهطــور مــوازی بــه برخــی
رویکردهــای مشــارکتی ،دموکراتیــک و میانرشــتهای از
یکســو و جنبههــای مربــوط بــه تولیــد و آفرینــش فضاهــای
انســانمدارانه از منظــر فــرم ،عملکــرد و معنــا از ســویی دیگــر،

میپــردازد .بنابرایــن رویکــرد طراحــی شــهری شــهروندمدار،
رونــدی جامــع اســت کــه بهگون ـهای پایــدار ،بــه بســیاری از
رویکردهــای فرآیندمحــور و فرآوردهمحــور طراحــی شــهری
مرتبــط میشــود .بــا توجــه هــر چــه بیشــتر بــه چارچــوب
نظــری ایــن مقالــه و بهرهگیــری از شــاخصههای کیفــی
طراحــی شــهری شــهروندمدار در اقدامــات شــهری ،تــا حــد
زیــادی میتــوان فضاهــای شــهری و فرآینــد طراحی شــهری را
شــهروندمدارتر کــرده و ارتباطــی معنــادار میــان نظریــه و عمل
برقــرار نمــود.
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